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Nazwa SPA wywodzi się z łacińskiego powiedzenia „sanus per aqua”, co oznacza zdrowie przez wodę. Antyczne 

plemiona mieszkające w jaskiniach, jako pierwsze poznały zbawienne właściwości wody. Zauważyli oni, że 

chore lub zranione zwierzęta poszukiwały legowiska w obrębie źródła wody. Woda stała się ich świętością, a 

różne kultury uznały ją za swój symbol uwielbienia. 

W kulturze greckiej kąpiele termalne były tradycją. Chorzy leczyli się za pomocą różnych technik hydroterapii: 

gorące kąpiele, błota, strumienie wody o różnych temperaturach. Romowie imitowali poczynania Greków 

tworząc termy publiczne. 

Po okresie Średniowiecza, nastąpił całkowity przełom w hydroterapii. Juan Manuel Savonarola napisał pierwsze 

opracowanie na temat funkcjonowania wód termalnych i leczenia kąpielami. 

W XX wieku nastąpiła całkowita ekspansja nauk na temat terapeutycznych właściwości wody. Dziś pojęcie SPA 

różni się nieco od dawnych wyobrażeń człowieka. Jest symbolem nie tylko kąpieli i hydroterapii. Zaczęto 

używać go, jako nazwy miejsca gdzie można poddać się rozmaitym zabiegom. Dzięki nim odnowimy, 

zrelaksujemy zmęczone ciało jak i ukoimy zmysły.  

 

SPA – spokój ciała i ducha; woda jest tym dla ciała, czym marzenie dla duszy. 

 

Linia Kianty aby spełnić wymagania współczesnych gabinetów odnowy została dodatkowo wzbogacona 

kosmetykami Kianty Spa, których skład opiera się przede wszystkim na dobrodziejstwach wodorostów oraz 

polifenoli, wydobywanych z nasion winogron.    

Owoce Ziemi i morza łącząc się, współdziałają ze sobą i przywracają balans, a zabiegi uzupełniające znacznie 

poprawiają kondycję skóry, pozostawiając przyjemne uczucie komfortu i dobrego samopoczucia 
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Substancje aktywne linii SPA KIANTY EXPERIENCE 

 

 

  

Wodorosty 

Algi , inaczej glony to ogólna nazwa ogromnej grupy, najczęściej samożywnych, wodnych organizmów o bardzo 

zróżnicowanej wielkości od kilku milimetrów do kilku metrów. Różne odmiany alg są hodowane lub 

wydobywane z dna mórz.  Skład chemiczny poszczególnych gatunków glonów jest różny. Zawierają one duże 

ilości protein, węglowodanów (głównie polisacharydów), witamin, mikro – i makroelementów. 

W ich skład wchodzi także chlorofil, bądź inny barwnik, nadający im barwę (zieloną, czerwoną, brązową). 

  

Kosmetyczne korzyści stosowania wodorostów 

Nakładane lokalnie wodorosty przynoszą niesamowite ukojenie dla skóry. Posiadają nawilżającą siłę, balansują 

wymianę jonową, poprawiają przemianę materii, regenerują skórę zniszczoną np. pod wpływem słońca czy 

warunków klimatycznych. Chronią skórę przed działaniem wolnych rodników, opóźniają proces starzenia, 

spłycają zmarszczki, dotleniają i odżywiają. Wzmacniają ściany naczyń krwionośnych. 

Poszczególne składniki wodorostów posiadają następujące właściwości:  

Minerały: 

 siarka: znajduje się w wielu proteinach, keratynie paznokci i włosów, ma wpływ na ich wzmacnianie, 

 sód: uczestniczy w wielu procesach wymiany międzykomórkowej, zapobiega utracie wody, 

 potas: jego brak wzmaga uczucie zmęczenia,    

 wapń: element fundamentalny dla budowy kości, koagulacji krwi oraz aktywności nerwowo-

mięśniowej, 

 fosfor: fundament elastyczności mięśni, 

 magnez: niezbędny do aktywności nerwowo-mięśniowej, 

 jod: jeden z najważniejszych elementów alg; kontroluje i balansuje metabolizm, odżywia komórki, 

wzmaga usuwanie toksyn, balansuje rezerwy tłuszczu, zwiększa przepływ krwi, 

 silikon: utrzymuje elastyczność tkanek i odgrywa kluczową rolę w syntezie kolagenu. 

Mikroelementy: 

 żelazo: jest molekułą zawartą w hemoglobinie, która dostarcza tlen do tkanek, 

 miedź: katalizuje proces wytwarzania kreatyny,  

 cynk: balansuje wydzielanie płynów, posiada 70 różnych enzymów, 

 magnez: bardzo ważny składnik podczas syntezy protein, kwasów tłuszczowych i cukrów. Katalizuje 

działanie dysmutazy nadtlenkowej. 
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Witaminy: 

 A: balansuje proces rogowacenia naskórka, poprawia strukturę skóry, ujędrnia i wygładza, działa 

antyrodnikowo,  

 kompleks witamin B: stymuluje metabolizm komórek, nawilża oraz regeneruje tkanki,   

 C: przeciwutleniacz, kontroluje biosyntezę kolagenu i elastyny, wyrównuje koloryt skóry, 

 D: przyspiesza procesy metaboliczne, zwiększa napięcie naskórka, 

 E: ochrona przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, naturalna zdolność do zatrzymywania 

wody,  

 F: odpowiada za nawilżenie skóry, 

 PP: pobudza syntezę kolagenu, wpływa na zwiększenie jędrności skóry. 

 

Listownica palczasta 

Ta ciemna alga, ukrywa się pod przykryciem wysokich fal.  

Cała jej biomasa używana jest do produkcji alginianów.  

Głównym składnikiem Listownicy palczastej jest: 

- alginian: zawiera od 25 do 30% kwasu alginowego. Kwas alginowy jest polisacharydem 

zbudowanym z kwasu mannurowego. Dostarcza skórze maksymalny poziom nawilżenia, 

chroni przed działaniem wolnych rodników. 

- jod: przyspiesza rozpad tłuszczu, czynnik redukujący cellulit. 

 

Używa się jej do: 

 nawilżania, 

 ochrony, 

 regeneracji, 

 stymulacji krążenia krwi, 

 regulacji wydzielania sebum. 

 

 

Chrząstnica kędzierzawa (Mech irlandzki) 

Czerwona alga bogata w witaminy B1, B2, B5, C oraz P, posiadająca nawilżające i 

wygładzające właściwości. Zawiera polisacharydy, które łatwo łączą się z proteinami, 

tworząc aminokwasy w warstwie rogowej. Są silnym inhibitorem enzymów niszczących 

kolagen i elastynę. 

Zawierają kwas tłuszczowy, który stanowi barierę chroniącą przed utratą wody.   

 

Gigartina mamillosa 

Ekstrakt z czerwonych wodorostów, którego składnikami są: 

- karagen: chroni przed infekcją wirusową, stosowany również w przemyśle 

spożywczym, jako naturalny zagęstnik,  

- część galaktozy; cukru prostego wchodzącego w skład cukru mlekowego,  

- kwasy tłuszczowe o działaniu łagodzącym oraz przeciw łojotokowym, w połączeniu z 

jodem i bromem ściśle przeciwdziałają bakteriom takim jak Propioni Bacterium Acne. 

Oligosacharydy takie jak sorbitol i dulcyt, które nawilżają i zwiększają penetrację 

aktywnych składników. 
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Polifenole 

Polifenole stanowią jedną z największych grup składników odżywczych wydobywanych z roślin. Znajdują się 

niemal w każdym królestwie roślin, gdzie odgrywają kluczową rolę w procesie wzrostu i reprodukcji. 

 

Chemiczna rodzina polifenoli posiada następujące sub-klasy: 

 

 

Polifenole wydobywane z pestek winogron należą do grupy PROANTHOCYANIDES.  

Posiadają następujące właściwości:   

 zwiększają poziom witaminy C w komórkach, 

 wzmacniają ściany naczyń krwionośnych, 

 są silnym przeciwutleniaczem oraz chronią przed wolnymi rodnikami, 

  działają 50 razy silniej od witaminy E oraz 20 razy od witaminy C, 

 są inhibitorem metali przejściowych, 

  zatrzymują proces niszczenia włókien kolagenowych na dwa sposoby: 

- formułują naturalne połączenia pomiędzy włóknami kolagenowymi, 

- zapobiegają zniszczeniu włókien kolagenowych, chroniąc je przed wolnymi rodnikami,  

 zapobiegają syntezie substancji powodujących zapalenia i alergię (histamina, prostaglandyny, 

leukotrieny), 

  stymulują aktywność poszczególnych odtoksyczniających enzymów oraz zatrzymują działanie takich 

enzymów jak hialuronidazy, elastazy i kolagenozy, które są odpowiedzialne za przedwczesny proces 

starzenia tkanek.  

 

Pestki winogron zawierają w swoim składzie znaczne ilości polifenoli, które posiadają wyjątkowo aktywne 

właściwości odmładzające:                                            

 chronią przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, 

 uelastyczniają skórę, 

 zwiększają wytrzymałość naczyń krwionośnych, 

 zapobiegają degradacji kolagenu oraz elastyny, 

 są silnym inhibitorem wielocukrów. Ograniczają nieprawidłowe połączenia włókien kolagenowych, 

które są przyczyną powstawania zmarszczek.  
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Sól morska 

W dzisiejszych czasach sól morska jest bardzo popularna. Jest uważana za jeden z najlepszych, naturalnych 

leków na dolegliwości skórne. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. W linii SPA Kianty wykorzystywana 

jest dzięki swoim właściwościom wygładzającym, wspomagającym rozpad tłuszczu, usuwania toksycznych 

substancji, uelastyczniającym skórę. 

Świetnie likwiduje obrzęki oraz wzmacnia naczynia krwionośne.   

Kwas linolowy 

Zaliczany jest do egzogennych kwasów tłuszczowych tzn. jest niezbędnym składnikiem diety, gdyż nie jest 

syntezowany przez organizm (należy do grupy witamin F). Wystepuje głównie w tłuszczach roślinnych w postaci 

estru z gliceryną. Odpowiada za prawidłowe nawilżenie skóry, procesy regeneracyjne, jest składnikiem cementu 

międzykomórkowego warstwy rogowej naskórka. Użyty w dużym stężeniu zwiększa przepuszczalność warstwy 

rogowej naskórka. Jest jednym z głównych składników ludzkiego sebum, zapewniając mu odpowiednią gęstość i 

lepkość. 

Kwas mlekowy 

 Kwas alfa-hydroksypropionowy - powstaje podczas fermentacji cukru mlekowego i innych cukrów, występuje 

m.in. w kwaśnym mleku, owocach. Delikatnie złuszcza naskórek pozostawiając skórę odświeżoną, zdrową i 

rozjaśnioną.  Stymuluje produkcję ceramidów dzięki czemu staje się ona lepiej nawilżona i wzmacnia w ten 

sposób jej barierę ochroną. Nie wykazuje działania drażniącego nawet na najbardziej wrażliwą skórę, gdyż kwas 

mlekowy naturalnie występuje w naszym organizmie. 

Mocznik 

Jest to organiczny związek chemiczny. Tworzy bezbarwne kryształy w formie długich igieł bez zapachu. Jest to 

końcowy produkt przemiany białek i innych związków azotowych w organizmie. Jest wydalany z moczem, a w 

niewielkich ilościach z potem. Działa na skórę zmiękczająco, przeciwświądowo i nawilżająco. Powoduje, że 

skóra jest gładka i jędrna. Jest również wykorzystywany przy leczeniu łupieżu i rozstępów. W stężeniu do 10% 

przyspiesza podział komórek warstwy ziarnistej skóry, a tym samym jej regenerację. Dzięki temu, że mocznik 

ma właściwości zmiękczające skórę oraz, że zwiększa przepuszczalność warstwy rogowej naskórka, ułatwia 

wnikanie składników aktywnych w jego głębsze warstwy. W stężeniach powyżej 10% działa złuszczająco oraz 

reguluje proces rogowacenia naskórka. 

Ekstrakt ze zbóż 

Dla celów leczniczych zbiera się zebrane przed kwitnieniem ziele owsa jak I pszenicy. Ziele i słoma zawierają 

węglowodany, sole mineralne, szczególnie rozpuszczalną w wodzie krzemionkę, saponiny i inne związki. W 

słomie, nasionach i korzeniach występują znaczne ilości węglowodanów. Ziele i ziarno zawierają 7-23% łatwo 

przyswajalnego białka. Owies zwyczajny jest surowcem bogatym w składniki mineralne i witaminy, znaczne 

ilości krzemu w formie rozpuszczalnej. Poza tym w zielu występują polifenolokwasy oraz pochodne kwasów 

cynamonowego i ferulowego.  Owies zawiera 2-3 razy więcej  tłuszczu w porównaniu do innych zbóż. Do jego 

właściwości zaliczyć możemy: wzmacnianie warstwy lipidowej naskórka i zapobieganie utracie wody, 

stymulacje aktywności metabolicznej komórek, nadawanie skórze miękkości, gładkości i elastyczności, 

regenerację skóry suchej i łagodzenie podrażnień. Z pszenicy wykorzystuje się głównie kiełki. Są one bogate w 

witaminę E i nienasycone kwasy tłuszczowe. Wpływa ona na nawilżenie oraz ujędrnienie skóry. Poprawia jej 

teksturę oraz silnie wygładza. W linii Kianty – Winoterapia twarzy dzięki użyciu jej wysokocząsteczkowych 

protein, wspomaga efekt liftingu skóry. 

Skrzyp polny 

Przywraca skórze elastyczność, jędrność i sprężystość; włosom nadaje blask, zapobiega ich przetłuszczaniu i 

wypadaniu. Pomaga uporać się też z łamliwością paznokci. Lecznicze właściwości skrzypu wynikają z dużej 

zawartości krzemu. Pierwiastek ten wspomaga przemianę materii, spowalnia proces tworzenia się blaszek 

miażdżycowych w naczyniach krwionośnych, ułatwia gojenie się ran. 
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Kaolin 

Biała glinka jest jedną z najdelikatniejszych glinek o lekkiej, jedwabistej konsystencji. Polecana jest szczególnie 

dla cer delikatnych, wrażliwych, suchych i dojrzałych. Delikatnie oczyszcza, usuwa martwe komórki naskórka, 

zwęża pory nie wysuszając przy tym skóry. Działa łagodząco, wygładzająco i odżywczo dzięki zawartości takich 

minerałów jak: krzem, glin, żelazo, potas, sód, magnez czy wapń. 

Kofeina 

Stymuluje przemianę materii i przyczynia się do usuwania złogów tłuszczu. Wywołuje efekt drenażu tkanek, 

działa wyszczuplająco, detosykująco, antycellulitowo. Poprawia mikrokrążenie krwi, zwiększa sprężystość skóry. 

Blokuje receptory alfa w błonie adipocytów i uniemożliwia przyłączenie się do nich insuliny-to hamuje 

lipogenezę a pobudza lipolizę. Blokuje także fosfodisterazę(enzym) odpowiedzialny za rozkład 

cAMP(aktywatora lipazy wrażliwej na hormony rozkładające tłuszcz). 

Glaucyna 

Stymuluje proces lipolizy i kontroluje metabolizm lipidów. Przyspiesza przemianę materii, redukuje nadmiar 

tkanki tłuszczowej oraz zapobiega odkładaniu się substancji lipidowych w warstwie podskórnej. Pobudzając 

drenaż limfatyczny, zmniejsza objawy cellulitu i zapobiega nierównomiernemu rozmieszczeniu tkanki 

tłuszczowej.  

Algisium 

Stymuluje aktywnosć lipolityczną, znacząco poprawia elastyczność skóry poprzez zwalczanie tzw. zjawiska 

glikacji i zesztywnień włókien podtrzymujących skórę. Skóra staje się bardziej elastyczna, jędrna i naturalnie 

młodsza. 

Zeolit 

Minerał glinokrzemianowy (z gromady krzemianów) o różnym składzie chemicznym, właściwościach i postaci 

kryształów. Uwodnione glinokrzemiany sodu i wapnia, w rzadszym stopniu baru, strontu, potasu, magnezu, 

manganu. Nazwa pochodzi z gr. dzeo = wrzeć (kipieć), zein = gotować i lithos = kamień (skała) co oznacza 

"wrzące kamienie" i nawiązuje do cechy charakterystycznej tej grupy: pod wpływem ogrzewania zawarta w nich 

woda "wrze" = "pieni się" pokrywając powierzchnię pęcherzykami (efekt uwalniania zawartej w zeolitach 

wody). Działa antybakteryjnie, przeciwutleniająco. 
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Opis kosmetyków z linii SPA KIANTY EXPERIENCE 

 

 

IL SALE E L’UVA  

Piling morski do ciała 
 

Peeling do ciała stworzony z połączenia wodorostów, morskiej soli i ekstraktów z 

winogron. Pozostawia skórę idealnie wygładzoną i przygotowaną do kolejnych zabiegów. 

Peeling przeznaczony jest do każdego rodzaju skóry. 

Skład: 

 Sól morska: działanie relaksujące, uspokajające, przeciwbakteryjne, 

 Ekstrakt z alg Chrząstnicy kędzierzawej: regeneruje, nawilżaja, 

 Ekstrakt z pestek winogron: wpływa na skórę uelastyczniająco, chroni przed 

działaniem wolnych rodników, odmładza. 

Zastosowanie:  Wymieszaj peeling z „Olio di Vinaccioli” z linii Kianty SPA. Za pomocą 

mikstury wykonaj delikatny masaż ciała. Produkt dzięki swojej strukturze, nie przykleja się 

do skóry.  Usuń za pomocą zwilżonego ręcznika. 

Pojemność: Profesja: 350g 

 

 

OLIO DI VINACCIOLI D’UVA - RELAX 

Olejek do masażu ciała 
 

Olej z pestek winogron przeznaczony do wykonywania profesjonalnego, odżywczego masażu 

całego ciała. Szczególnie polecany przy skórze suchej, odwodnionej. Jest bardzo wydajny; posiada 

znakomite właściwości poślizgowe. 

Skład:  

 Kwas linolowy: kwas tłuszczowy, który jest bardzo istotny w nawilżaniu skóry, posiada 

silne właściwości regenerujące oraz chroni skórę przed utratą nawilżenia, 

 Polifenole: powszechnie znane, jako związki niszczące wolne rodniki; pobudzają odnowę 

komórkową oraz wpływają na formowanie włókien elastynowych i kolagenowych. 

Zastosowanie: Rozprowadzić olej na skórze ciała i wykonać odżywczo- relaksujący masaż. Olej 

zaleca się  stosować także w  połączeniu z peelingiem Il Sale e l’Uva. 

Pojemność: Profesja: 500ml butelka 
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 UVASLIM CREAM

Krem wyszczuplająco – antycellulitowy do masażu ciała z polifenolami 
Zalecany szczególnie przy redukcji cellulitu, rozstępów, modelowaniu miejsc  z nadmiarem tkanki tłuszczowej 

(uda, brzuch, pośladki, ramiona). Krem usprawnia krążenie, zwiększa jędrność skóry, zapobiega powstawaniu i 

rozwojowi „skórki pomarańczowej”. Posiada doskonały „poślizg”. 
Skład:  

 Olej z pestek winogron – dostarcza skórze niezbędnych kwasów tłuszczowych, w tym 

przede wszystkim kwasu linolowego – Omega-6, który wzmacnia barierę lipidową naskórka, 

chroni przed utratą wody, zwiększa stopień nawilżenia skóry. 

 Celutrat - organiczna pochodna jodyny. Posiada udowodnione naukowo anty-

cellulitowe właściwości. Badania wykazały, że celutrat działa na poziomie adipocytów, rozbijając 

trójglicerydy (główny powód powstawania cellulitu) na glicerynę oraz kwas tłuszczowy, które są 

usuwane z organizmu za pomocą naczyń krwionośnych. 

 Ekstrakt z winogron – zawiera polifenole – powszechnie znane jako związki niszczące 

wolne rodniki, odmładzające skórę. 

Zastosowanie: Rozprowadź krem równomiernie na skórze ciała i wykonaj masaż antycellulitowy. 

Pojemność: Profesja: 1000ml pudełko 

 

SERUM DI VINO 

Serum antycellulitowo- modelujące 
Likwiduje objawy cellulitu i zapobiega ich powstawaniu, pobudza naturalną 

redukcję tkanki tłuszczowej, pozostawia skórę ujędrnioną, miękką oraz 

nawilżoną. 
Skład: 

 Glaucyna: Aktywna molekuła wyselekcjonowana w czystej postaci w 

procesie  biotechnologicznym z rośliny Glaucinum flavum. Stymuluje ona proces lipolizy i kontroluje 

metabolizm lipidów. Przyspiesza przemianę materii. Redukuje nadmiar tkanki tłuszczowej. Zapobiega 

odkładaniu się substancji lipidowych w warstwie podskórnej.  Pobudza krążenie limfatyczne. Jej działanie 

wspierane dodatkową aktywną kofeiną powoduje zmniejszenie objawów cellulitu i zapobieganie 

nierównomiernemu rozmieszczeniu tkanki tłuszczowej.  

 Kofeina: Związek zaliczany do grupy alkaloidów purynowych. Stymuluje przemianę materii i przyczynia się 

do usuwania złogów tłuszczu. Ze względu na efekt drenażu tkanek działa wyszczuplająco, detoksykująco, 

antycellulitowo. Poprawia mikrokrążenie krwi w tkankach skóry. Zwiększa sprężystość skóry. Blokuje 

receptory alfa w błonie adipocytów i uniemożliwia przyłączenie się do nich insuliny → to hamuje lipogenezę, 

a pobudza lipolizę. Blokuje także fosfodisterazę (enzym) odpowiedzialny za rozkład cAMP ( aktywatora 

lipazy wrażliwej na hormony rozkładające tłuszcz).  

 Algisium: zapobiega utracie wody, aktywuje proces lipolizy tłuszczu. 

 Witamina E:  chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników . Zapobiega starzeniu się skóry. 

 Ekstrakt z winogron: zawiera polifenole powszechnie znane jako związki niszczące wolne rodniki, 

odmładzające skórę. 

Zastosowanie: Wersja profesjonalna – po wykonanym pilingu ciała, nanieś serum na partie ciała objęte 

problemem cellulitu i nadmiaru tkanki tłuszczowej i wmasuj do wchłonięcia. 

Wersja domowa – Nanieś ampułkę na miejsca zmienione chorobowo i wykonaj delikatny masaż do wchłonięcia 

preparatu. Zabieg powtarzaj każdego dnia.  

Pojemność: Detal / Profesja: 20 x 10ml 
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COCKTAIL DI ALGHE  E UVA 

Koktajl wyszczuplający 
To produkt przygotowujący skórę do aplikacji innych preparatów , zwiększający penetrację 

składników aktywnych. Ekstrakt z wodorostów i winogron łączy w sobie właściwości rewitalizujące i  

wyszczuplające. Polifenole hamują procesy starzenia się.  

Skład: 

 Listownica palczasta: odtoksycznia ciało, likwiduje cellulit, 

 Pestki winogron: poprawiają cyrkulację krwi, ujędrniają. 

Zastosowanie: Produkt przeznaczony do wykonania masażu. Przed  przystąpieniem do 

zabiegu należy rozłożyć folię  przeznaczoną do zabiegów na ciało. Koktajl równomiernie 

rozprowadzić na ciele i wykonać masaż. 

Pojemność: 500ml butelka z dozownikiem.  

 

 

 

VIGNA DEL MAR 

Żel drenujący do ciała 
Żel z zawartością ekstraktu z winogron i alg został specjalnie zaprojektowany do 

usuwania toksyn z organizmu. Posiada wyjątkowo lekką formułę – dzięki niej 

prysznic po zabiegu nie jest konieczny.  

Skład: 

 Ekstrakt z alg Laminaria Digitata ( Listownica palczasta). Posiada 

właściwości : rewitalizujące, nawilżające, stymuluje spalanie tkanki tłuszczowej. 

Zawiera największą wśród alg ilość organicznego jodu, który stymuluje aktywność 

lipazy – enzymu lipolitycznego, biorącego udział w reakcjach rozpadu tłuszczu → 

dlatego przyspiesza on spalanie komórek tłuszczowych, zwiększa eliminację 

płynów, działa detoksykująco. 

 Ekstrakt z winogron – poprawia cyrkulację krwi, odtoksycznia, 

uelastycznia skórę. 

Zastosowanie: 100 ml żelu należy wymieszać z 2,5 ml olejku Essenza di Vigna  

Relaxing (olejek relaksujący) lub Draining-Stimulating (olejek drenujący) . 

Następnie nałożyć miksturę na wybrane miejsca i pozostawić na 20 minut. W 

miejscach gdzie występuje zaawansowany cellulit zaleca się dodatkowo 

zastosowanie koca elektrycznego w celu zwiększania temperatury, a co za tym 

idzie efektów zabiegowych. Produkt odpowiedni dla każdego typu skóry . 

Szczególnie polecany dla skóry objętej problemem cellulitu i zatrzymywania wody 

w organizmie.   

Pojemność: Profesja: 2000ml butelka z kubkiem i miarką 
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ESSENZA DI VIGNA RELAXING 

Olejek esencjonalny relaksujący 
 

Essenza di Vigna jest mieszaniną eterycznych olejków, perfekcyjnie nadających się do 

zabiegów SPA jak i aromaterapii.  

 

W jego skład wchodzą olejki: 

 cytrynowy, 

 eukaliptusowy, 

 jałowcowy, 

 lawendowy. 

 

 

 

 

 

Cytryna (Citrus limonum) 

Eteryczny olejek z cytryny jest fundamentalnym elementem przemysłu perfumeryjnego, 

zawarty jest w ogromnej ilości kosmetyków. Wzmacnia nasz układ odpornościowy, działa 

pobudzająco, relaksująco. 

 

 

Eukaliptus (Eucalyptus radiata)     

                                                 

Olejek z eukaliptusa dzięki swojemu głównemu składnikowi posiada uniwersalne 

właściwości. Odświeża latem, a chroni zimą. Łagodzi, działa przeciwzapalnie i oczyszcza. 

 

 

Jałowiec (Juniperus Virginia) 

 

Olejek eteryczny łagodzący i balansujący, eliminuje stres. Działa antyseptycznie, zalecany 

jest głównie przy osłabieniu odporności organizmu.  

 

Lawenda (Lavandula Hydrada) 

 

Nazwa lawenda pochodzi z łacińskiego słowa „lavere”, które odnosi się do właściwości 

antyseptycznych oraz oczyszczających. Lawenda działa przeciwdepresyjnie, łagodzi, 

odtruwa, stymuluje system immunologiczny i odnowę komórek. 

 

Pojemność: Profesja: 50 ml buteleczka z pipetą, ułatwiająca prawidłową aplikację produktu.                                                 
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ESSENZA DI VIGNA DRAINING 

Olejek esencjonalny drenująco – stymulujący 
 

Essenza di Vigna jest mieszaniną eterycznych olejków, perfekcyjnie nadających się 

do zabiegów SPA jak i aromaterapii. 

 

Skład: 

 olejek cytrynowy, 

 olejek mandarynkowy, 

 ekstrakt z pestek winogron, 

 ostrokrzew paragwajski. 

 

 

 

Mandarynka (Citrus Reticulata) 

 

Eteryczny olejek stymulujący, antystresowy i wzmacniający.  

 

 

 

Ostrokrzew paragwajski (Ilex paraguariensis)  

 

Zwiększa odporność organizmu, zwalcza zmęczenie oraz redukuje stres. 

 

 

Struktura zapachu: Początkowe odczucie: pierwszy kontakt z Winoterapią jest odświeżający i stymuluje 

dotykiem owoców: cytryny, mandarynki, winogron. Następnie zapach przechodzi w woń serca białych kwiatów, 

co uwalnia całkowicie uczucie stresu. Na samym końcu otacza pacjenta wyjątkowo słodka i zmysłowa woń 

ostrokrzewu paragwajskiego. 

 

Pojemność: Profesja 50 ml buteleczka z pipetą, ułatwiająca prawidłową aplikację produktu. 
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CATAPLASMA DI BACCO 

Maska wyszczuplająca 
Usuwa toksyny oraz dostarcza skórze wszystkich pożytecznych składników zawartych w algach. Usprawnia 

krążenie krwi; dzięki temu usuwa zbędną, zalegającą w tkankach wodę. Zmniejsza każdy typ cellulitu. Nawet 

ten najbardziej zaawansowany.   

Skład: 

  Ekstrakt z alg Lessonia Nigrescens –zwiększają przepływ krwi oraz metabolizm 

komórkowy, wspomagają regulację poziomu wody w organizmie oraz zwalczają 

zatrzymywanie płynów. 

  Ekstrakt z winogron - poprawia cyrkulację krwi, odtoksycznia, uelastycznia skórę. 

  Kaolin: wygładza, działa mineralizująco, poprawia koloryt skóry. 

Zastosowanie: Połącz 75 gram produktu z olejkiem Essenza di Vigna Relaxing lub 

Draining- Stimulating. Dodaj wodę i dokładnie wymieszaj. 

Rozetrzyj miksturę na docelowym miejscu i pozostaw na 20 minut. 

Następnie zdejmij maskę w jednym kawałku a pozostałości dokładnie zmyj wodą. 

Pojemność: Profesja: 4 kg wiaderko / 1 kg wiaderko 

 

 

MIRACOLO DI VINO 

Maska alginatowa ujędrniająco - modelująca 
Specjalistyczna maska oparta na wyciągach z alg i winogron. Polecana przy likwidacji cellulitu, nadmiaru tkanki 

tłuszczowej oraz przy braku sprężystości i elastyczności skóry. Jest łatwa w aplikacji. Nie wymaga użycia kąpieli 

pod prysznicem. 

Skład: 

  Ekstrakt z alg – doskonały składnik likwidujący cellulit, redukujący zbędne depozyty tłuszczu w tkance 

podskórnej, usuwający z organizmu substancje toksyczne, ujędrniający skórę. 

  Ekstrakt z winogron – to unikalne źródło skoncentrowanych związków polifenolowych. Mają one 

właściwości antyoksydacyjne, odmładzają i ujędrniają skórę. Wykazują działanie przeciw 

podrażnieniowe i przeciwzapalne. Usprawniają krążenie, pomagają w walce z cellulitem. 

  Krzemionka -  znana jest ze swoich właściwości regenerujących tkankę łączną. 

Wchodzi w skład elastyny, kolagenu, proteoglikanów, glikoprotein. Stymuluje prace 

fibroblastów i sprzyja regeneracji włókien elastycznych i kolagenowych. Pełni funkcję 

regulatora przemian i podziałów komórkowych. Stanowi metaboliczną barierę ochronną 

działającą na różnych etapach: zwalcza wolnorodnikową peroksydację lipidów, hamuje 

nieenzymatyczną glikację białek tkanki łącznej, stymuluje i reguluje mitozę fibroblastów 

przyczyniając się do regeneracji naskórka i skóry właściwej. 

  Kaolin – posiada właściwości mineralizujące ( bogaty w krzem, glin, żelazo, 

potas, sód, magnez, wapń); przeciwzapalne, łagodzące, poprawiające krążenie. 

Zastosowanie:  Dokładnie wymieszaj maskę z wodą do uzyskania jednolitej konsystencji; 

zaaplikuj na skórę. Po upływie 15-20 minut usuń w całości. 

Pojemność:  Profesja: 2 kg wiaderko 
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MOUSSE DI MARE ALL’UVA 

Maska rozgrzewająca 
 

 

„Mousse di Mare All’Uva” w swoim składzie zawiera  głównie 

ekstrakt z winogron i wodorostów. Posiada wszechstronne 

zastosowanie w zabiegach zarówno na ciało , jak i twarz.. Cechą 

charakterystyczną maski są właściwości rozgrzewające.  Produkt 

został stworzony z naturalnych składników. Efekt termiczny maski 

powoduje odtrucie organizmu i skóry oraz wzrost przyswajalności 

biologicznej aktywnych substancji, ponieważ ciepło znacznie 

przyspiesza przepływ krwi. 

 

Skład:  

 Polifenole z winogron 

 Listownica palczasta (Laminaria Digitata) 

 Ekstrakt z owsa (bogaty w witaminy, polifenole oraz saponiny; to bardzo silny antyoksydant; posiada 

silne właściwości nawilżające i łagodzące) 

 

Jak działa maska? 

Kiedy zmieszamy preparat z określoną ilością ciepłej wody, nastąpi generowanie ciepła. Im grubszą warstwę 

mikstury nałożymy na skórę, tym więcej ciepła będzie wytwarzane. Rozgrzewanie pobudzi proces pocenia się. 

Usuniemy ze skóry i organizmu wszelkie toksyny, przyspieszymy krążenie krwi, ułatwimy przenikanie aktywnych 

substancji w głąb skóry oraz rozluźnimy mięśnie. 

 

Maseczka “Mousse di mare All’Uva” pozwala na wykonanie wielu zabiegów:   

  ❶  Twarz 

 Jako maseczka rozgrzewająca przed mechanicznym oczyszczaniem skóry, odpowiednia dla każdego 

typu cery ( z wyjątkiem bardzo delikatnej cery lub rozszerzonych naczynek). 

 Przy zabiegach pielęgnacyjnych w celu zwiększenia  penetracji składników aktywnych. 

   ❷  Ciało 

 Zabieg odchudzająco -antycellulitowy przeznaczony na całe ciało. Pacjenta, po nałożeniu mikstury, 

należy owinąć w folię oraz ręcznik lub koc elektryczny. Ułatwi to penetrację aktywnych substancji 

zawartych w masce. 

 Nałożenie maski  wzdłuż linii kręgosłupa wywoła uczucie rozluźnienia i zrelaksowania. 

    ❸ Pielęgnacja dłoni i stóp 

 Rozgrzewająca maska głęboko zrelaksuje zmęczone stopy, a także pomoże usunąć wszelkie 

stwardnienia skóry.  

 Manicure SPA (maska zregeneruje skórę dłoni).  

 

Zastosowanie: Jedną plastikową miarkę maski rozgrzewającej należy wymieszać z jedną miarką ciepłej wody do 

uzyskania   gładkiej masy. Miksturę należy nałożyć energicznie na wyznaczone miejsce, owinąć folią i 

pozostawić na 20 minut.  Jeśli chodzi o twarz zaleca się przed aplikacją maski, nałożenie „Foglie di Vite” 

namoczonej w płynie, a następnie owinąć twarz folią pozostawiając pacjentowi możliwość oddychania. 

Ważne: Nie należy stosować produktu u osób z nadczynnością tarczycy- produkt zawiera duże ilości jodu. 

Po użyciu należy dokładnie zamknąć pojemnik i chronić maskę przed wilgocią . 

Pojemność: Profesja: 1 kg ( plastikowe pudełko); 4 kg (plastikowe pudełko) 



 

15 
 

 

ZABIEGI DLA CIAŁA SPA KIANTY EXPERIENCE 

VITE-VITALITY TREATMENT 

ZABIEG UJĘDRNIAJĄCO –MODELUJĄCY 

 
To ekskluzywny zabieg zawierający  kombinację wielu składników (cytryna, mandarynka, winogron, glaucyna, 

kofeina, algisum, wodorosty), dzięki którym nasza skóra odzyskuje świeżość, elastyczność odpowiednie 

nawilżenie. To nowoczesna metoda skutecznej poprawy wyglądu skóry.  Zastosowanie dwóch faz zabiegowych 

oraz delikatne ruchy masażu pozostawiają pacjenta w stanie optymalnego relaksu. Polecany szczególnie 

osobom po ciąży, odchudzaniu,  wtedy, kiedy skóra traci sprężystość. 
 

WSKAZANIA: 

 Brak elastyczności skóry po dietach i ciąży 

 Zbyt szybka utrata wagi 

 Rozstępy 

 

EFEKTY PO ZABIEGU:  

 Jędrna, sprężysta i elastyczna skóra 

 Wymodelowana, młodzieńcza sylwetka 

 Skóra gładka i miękka w dotyku 

 Skóra ciała bardzo dobrze nawilżona 
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PRODUKTY POTRZEBNE DO ZABIEGU: 

1. Essenza Di Vigna Relaxing 50ml (Olejek esencjonalny relaksujący)  

lub zamiennie Essenza Di Vigna Draining 50ml (Olejek esencjonalny drenujący). 

2. Il Sale El Uva 350 g (Piling morski do ciała). 

3. Serum Di Vino 20 x 10ml (Serum antycelulitowo – modelujące) 

4. Cocktail di Alghe E Uva 500ml (Koktajl wyszczuplający) 

5. Miracolo Di Vino 2kg (Maska alginatowa ujędrniająco – modelująca) 

6. Uva Slim Cream 1000ml (Krem wyszczuplający z polifenolami, stosowany także do masażu całego 

ciała) 

PROCEDURY ZABIEGU: 

FAZA RELAKSU 

1. 

Przygotowując miejsce zabiegowe pamiętajmy o położeniu folii. 

Zabieg rozpoczynamy od nakropienia dwóch, średniej wielkości  ręczników 

olejkiem Essenza Di Vigna Reaxing lub Essenza Di Vigna Draining. 

Następnie umieszczamy je w podgrzewaczu. 

 

 

2. 

Kiedy ręczniki są już dość gorące umieszczamy jeden pod karkiem pacjenta. 

Ciepło generowane z niego oraz subtelny zapach olejku pomogą w 

kompletnym zrelaksowaniu się. Trzymając za końce ręcznika, okrywamy 

nim twarz pacjenta. Dłonie umieszczamy na ręczniku i wykonujemy kilka 

ucisków na całej twarzy. Ruch ten dostarczy wyjątkowo zmysłowej 

przyjemności i odblokuje  napięcie mięśni. 

 

3. 

Po wykonaniu wstępnej fazy rozluźnienia odkrywamy twarz pacjenta, 

trzymając ręcznik za dwa końce. Pociągamy powoli i ostrożnie ku górze – 

wpłyniemy na rozluźnienie karku i pozwolimy odpocząć mięśniom szyi. 

Powtarzamy  2 – 3 razy.  Następnie wykonujemy te same ruchy pociągając 

końcami ręcznika  do siebie. Powtarzamy 2 – 3 razy. Używając ręcznika 

zmieniamy delikatnie ułożenie głowy pacjenta.  Obracamy nią raz w prawo, 

a raz w lewo – powtarzamy ruch. 
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4. 

Rozpoczynamy masaż kończyn dolnych. Umieszczamy ciepły ręcznik pod 

kostkami pacjenta. Dzięki temu wpłyniemy na rozluźnienie miejsca 

zabiegowego. Owijamy stopy ręcznikiem i przechodzimy do głębokich, 

powolnych ucisków za pomocą obu dłoni. 

 

 

5. 

Odkrywamy stopy, chwytamy ręcznik za końce, lekko unosimy nogi, 

opuszczamy, odczekujemy kilka sekund, aby kończyny odpoczęły. 

Powtarzamy ruch kilkakrotnie. Następnie opracowujemy każdą kończynę 

indywidualnie. Umieszczamy ręcznik pod kostką prawej nogi, unosimy 

delikatnie i wykonujemy kilka ruchów obrotowych. Powtarzamy ruchy na 

drugiej kończynie. W celu rozluźnienia mięśni, umieszczamy ręcznik pod 

podeszwą prawej stopy. Trzymając za końce, delikatnie pociągamy ręcznik 

do siebie. Powtarzamy ruchy na drugiej kończynie. 

FAZA ZŁUSZCZANIA I REGENERACJI 
 

6. 

Zabieg zaczynamy w pozycji na brzuchu. Mieszamy  peeling Il Sale El Uva  

 z „Olio di Vinaccioli” z linii Kianty SPA. Za pomocą mikstury wykonujemy 

delikatny masaż ciała, kierując się od kostek ku pachwinom. Preparat 

zmywamy za pomocą nawilżonego ciepłą wodą ręcznika.  

 

 

7. 

Następny krok zabiegu to nałożenie koncentratu Serum Di Vino.     

Preparat możemy nałożyć na całe ciało lub tylko na miejsca objęte problemem. 

Aplikujemy go wykonując początkowo ruchy głaskania i rozcierania, kończąc na 

wklepaniu produktu. 
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8. 

 

Kontynuujemy zabieg nakładając Cocktail di Alge E Uva. 

Wykonujemy masaż anty-cellulitowy. 

 

 

 

9. 

Przygotowujemy maskę Miracolo Di Vino – mieszamy 3 – 4 miarki 

proszku  z odpowiednią ilością wody (1,5 – 2 miarki). Mieszamy 

energicznie, aby uzyskać jednolitą teksturę. Nakładamy na miejsca, na  

których zaaplikowaliśmy koktajl i serum. Odczekujemy  2 minuty, aż 

maska zastygnie. Następnie prosimy klientkę,  aby położyła się na 

plecach.  Teraz zajmujemy się przednią częścią ciała powtarzając kolejne  

kroki zabiegu tj. peeling, nałożenie serum, koktajlu, wykonanie masażu, 

oraz nałożenie maski. Po wykonaniu wszystkich czynności okrywamy pacjenta folią. Dzięki temu zwiększymy 

intensywność penetracji aktywnych składników. Przykrywamy kocem.  

 

10. 

 

Po upływie 15 minut ściągamy maskę w jednym kawałku, kolejno z  

miejsc jej zaaplikowania. 

 

 

 

11. 

Ostatni krok zabiegu to energiczne  nałożenie kremu Uva Slim, który 

doskonale nawilży skórę oraz  pozostawi uczucie komfortu. 

 

 

Czas trwania zabiegu: 90 min 
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VITIS TREATMENT – CELLULIT 

ZABIEG IDELANY PRZY OBJAWACH ZATRZYMYWANIA WODY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitis Treatment to zabieg przeznaczony dla osób pragnących pozbyć się cellulitu, szczególnie cellulitu 

„wodnego”. Wskazany jest przy problemach związanych z nadmiernym zatrzymywaniem wody w organizmie, 

występowaniu obrzęków.  Dzięki dużej zawartości alg (Listownica Palczasta) oraz ekstraktu z pestek winogron 

rewelacyjnie wpływa na poprawę mikrocyrkulacji, ułatwia retencję wody z organizmu, silnie odtoksycznia skórę 

i znacznie likwiduje problem lipodystrofii. Skóra staje się jędrna i wygładzona.  

Wskazania: 

 cellulit występujący na różnych partiach ciała, 

 obrzęki, 

 wyraźne zatrzymywanie wody w ustroju, 

 nadmiar tkanki tłuszczowej, 

 utrata elastyczności.  

 

Przeciwwskazania: 

 ciąża, okres karmienia piersią, 

 uczulenie na składniki zawarte w produktach pochodzenia morskiego, 

 problemy zdrowotne związane m.in. z: podwyższoną temperaturą, chorobą nerek, nowotworami, 

 choroby skóry: zakażenia wirusowe, bakteryjne, grzybicze, 

 uszkodzenia mechaniczne. 

 

Efekty po zabiegu: 

 zmniejszenie objawów cellulitu, 

 likwidacja obrzęków, 

 odprowadzenie toksyn oraz nadmiaru wody z organizmu, 

 poprawa mikrokrążenia, 

 stymulacja metabolizmu tkanki tłuszczowej, 

 poprawa jędrności skóry. 
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Produkty potrzebne do zabiegu: 

1. Il Sale El’Uva 350g (Piling morski do ciała) 

2. Olio di Vinaccioli Uva 500ml (Olejek do masażu ciała) 

3. Cocktail Di Alghe E Uva 500ml (Koktajl wyszczuplający) 

4. UvaSlim Cream 1000ml (Krem do masażu ciała z polifenolami) 

5. Vigna Del Mar 2000ml  (Żel drenujący do ciała) 

6. Essenza di Vigna Relaxing 50ml (Olejek esencjonalny relaksujący) 

lub zamiennie Essenza di Vigna Draining 50ml Olejek esencjonalny drenujący) 

Procedury zabiegu: 

Przy przygotowywaniu miejsca zabiegowego należy pamiętać o położeniu folii na łóżko, ponieważ wszystkie 

zabiegi na ciało wymagają zawijania w celu utrzymywania ciepła. Zabieg rozpoczynamy masując stopy. Prostymi 

ruchami wykonujemy masaż, który trwa nie dłużej niż 10 minut. Pomoże to pacjentowi zrelaksować się i 

pobudzi zmysły. Na stopach znajduje się wiele zakończeń nerwowych, łączących wewnętrzne organy. Za 

pomocą tego krótkiego masażu, odblokujemy punkty ujścia kanałów limfatycznych. 

1. Kurację rozpoczynamy peelingiem całego ciała. Wymieszaj 0,5 - 1,5 miarki peelingu II Sale El’Uva  

z 15 – 20 ml Olio di Vinaccioli. Peeling należy zmyć pod prysznicem lub za pomocą zwilżonego ręcznika 

czy też rękawicy. 

2. Kiedy skóra jest już prawidłowo oczyszczona i sucha, nałóż na ciało 15 - 20 ml Cocktail Di Alghe E Uva 

 i wykonaj masaż. Ten wysoko rewitalizujący preparat przygotuje skórę do wprowadzania aktywnych 

substancji. 15 – 20 ml preparatu powinno wystarczyć na całe ciało. 

3. Kiedy masaż jest już skończony, na ciało nałóż cienką warstwę Vigna del Mar (2 – 3 miarki) w 

połączeniu z 2,5ml (tj. 20 – 30 kropli) olejku eterycznego Essenza di Vigna. Owiń ciało pacjenta folią i 

przykryj kocem lub umieść go w kocu elektrycznym. Pozostaw pacjenta na 20 minut.  

4. Następnie zmyj żel za pomocą nawilżonego ręcznika lub rękawicy. Nie ma potrzeby korzystania z 

prysznica. 

5. Zabieg kończymy wykonując delikatny masaż, używając kremu UvaSlim. Krem bogaty jest w 

polifenole, posiada właściwości odtoksyczniające i anty-cellulitowe, dzięki obecności celutratu – 

pochodnej jodyny.  

 

Czas trwania zabiegu: 60 -90 min 
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TOSCANA PACK TREATMENT 

CIĘŻKI I ZAAWANSOWANY CELLULIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjątkowy zabieg przeznaczony dla osób zmagających się z ciężkim, zaawansowanym cellulitem i nadmiarem 

tkanki tłuszczowej. To odtruwająca terapia oparta na kataplazmie z błota morskiego.  Świetna jako detoks, 

pozwala na przyśpieszenie eliminacji zbędnych produktów przemiany materii, poprawia mikrocyrkulację oraz 

zmniejsza uczucie ciężkości nóg. 

 

Wskazania: 

 zaawansowany cellulit, 

 obrzęki, 

 wyraźne zatrzymywanie wody w ustroju, 

 nadmiar tkanki tłuszczowej, 

 utrata elastyczności. 

 

Przeciwwskazania: 

 ciąża, okres karmienia piersią, 

 uczulenie na produkty pochodzenia morskiego, 

 problemy zdrowotne związane m.in. z: podwyższoną temperaturą, chorobą nerek, nowotworami, 

 choroby skóry: zakażenia wirusowe, bakteryjne, grzybicze, 

 uszkodzenia mechaniczne. 

 

Efekty po zabiegu: 

 zmniejszenie objawów cellulitu,  

 likwidacja obrzęków, 

 odprowadzenie toksyn oraz nadmiaru wody z organizmu, 

 poprawa mikrokrążenia, 

 stymulacja metabolizmu tkanki tłuszczowej, 

 poprawa jędrności skóry. 
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Produkty potrzebne do zabiegu: 

 

1. Il Sale El’Uva 350g (Piling morski do ciała) 

2.  Olio di Vinaccioli Uva 500ml  (Olejek do masażu ciała) 

3. Cocktail Di Alghe E Uva 500ml  (Koktajl wyszczuplający) 

4. Essenza di Vigna Relaxing 50ml (Olejek esencjonalny relaksujący) 

lub zamiennie Essenza di Vigna Draining 50 ml (Olejek esencjonalny drenujący) 

5. Cataplasma Di Bacco 4kg / 1kg (Maska wyszczuplająca) 

6. UvaSlim Cream 1000ml (Krem do masażu ciała z polifenolami) 

7. Bagno Di Latte All Uva 250ml (Nawilżający balsam do ciała) 

 

Procedury zabiegu: 

 

Przed rozpoczęciem zabiegu należy wykonać krótki masaż. Masaż ten powinien być wykonany za pomocą stawu 

łokciowego. Rozpocznij od stóp i kontynuuj nacisk do dołka kolanowego. Następnie przez uda, ramiona, łopatki, 

kończąc na karku wykonaj ciągły ruch uciskowy.  

 

1. Rozpocznij zabieg peelingiem. Przygotuj 0,5 – 1,5 miarki II Sale El ’Uva i wymieszaj z 15 - 20ml Olio Di 

Vinaccioli. Peeling należy zmyć pod prysznicem lub za pomocą zwilżonego ręcznika czy też rękawicy. 

2. Nałóż na mokrą skórę 15 - 20 ml Cocktail di Alghe E Uva. 

3. Następnie wykonaj anty-cellulitowy masaż za pomocą kremu UvaSlim w miejscach objętych 

problemem cellulitu. 

4. Przygotuj 80 – 150ml (tj. 3 – 6 miarek) Cataplasma di Bacco i wymieszaj z 2,5 ml (tj. 20 – 30 kropli) 

olejku eterycznego Essenza di Vigna.  

5. Nałóż miksturę na całe ciało. Owiń pacjenta folią i umieść w kocu elektrycznym lub przykryj zwykłym 

kocem. Pozostaw na 20 minut. Zmyj dokładnie obszary poddane zabiegowi. 

6. Kurację kończymy aplikacją Bagno Di Latte, pozostawiając skórę miękką i gładką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

 

 

MOUSSE DI MARE TREATMENT 

ZAAWANSOWANY CELLULIT 

 

Mouse di Mare Treatment to zabieg przeznaczony dla osób z cellulitem w zaawansowanym stadium (III, IV 

stopień). Charakteryzuje się on widocznymi w każdej pozycji mikro i makrogrudkami. Makrogrudka (tzw. 

"grudka cellulitu") wyczuwalna pod skórą jest bardzo bolesna, szczególnie przy ucisku. Dzięki zastosowaniu 

maski Mousse di Mare, która w swoim składzie zawiera: polifenole pestek winogron, wodorosty (w dużej ilości 

Listownicę palczastą) oraz ekstrakt ze zbóż bogaty w witaminy i saponiny , zabieg daje wspaniałe rezultaty w 

zmniejszeniu cellulitu (z III, IV stopnia nawet do I, II stopnia), odtoksycznieniu skóry, poprawie krążenia krwi i 

limfy i jednoczesnym, wygładzeniu, napięciu i nawilżeniu skóry. 

 

Wskazania: 

 Cellulit (szczególnie zaawansowane stadium: III i IV stopień) 

 Nadmiar tkanki tłuszczowej 

 Rozstępy 

 Zwiotczenia skóry 

 

Przeciwwskazania:  

 Ciąża, okres karmienia piersią 

 Uczulenie na składniki zawarte w produktach pochodzenia  morskiego 

 Problemy zdrowotne: nadczynność tarczycy, nowotwory, choroby nerek 

 Choroby zakaźne: zakażenia wirusowe, bakteryjne, grzybicze 

 Uszkodzenia mechaniczne skóry 

 

Efekty po zabiegu: 

 Redukcja cellulitu (z III, IV stopnia do I, II stopnia) 

 Przyspieszenie spalania tkanki tłuszczowej 

 Poprawa mikrokrążenia 

 Detoksykacja 

 Zwiększenie elastyczności i sprężystości skóry 
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Produkty potrzebne do zabiegu: 

 

1. Il Sale El’Uva 350g (Piling morski do ciała) 

2. Olio di Vinaccioli Di Uva 500ml  (Olejek do masażu ciała) 

3. Cocktail Di Alghe E Uva 500ml  (Koktajl wyszczuplający) 

4. Essenza di Vigna Relaxing 50ml (Olejek esencjonalny relaksujący) 

lub zamiennie Essenza di Vigna Draining 50 ml (Olejek esencjonalny drenujący) 

5. Mousse Di Mare All Uva 4kg / 1kg (Maska rozgrzewająca) 

6. UvaSlim Cream 1000ml (Krem do masażu ciała z polifenolami) 

 

Procedury zabiegu: 

 

1. Wymieszaj 1 miarkę Il Sale El’Uva z 10 ml Olio di Vinaccioli. Nałóż na  miejsca objęte problemem 

celulitu. Wykonaj delikatny peeling.  Zmyj produkty pod prysznicem lub za pomocą zwilżonego 

ręcznika czy też rękawicy. 

2. Na oczyszczoną i suchą skórę nałóż 20ml Cocktail Di Alghe E Uva i wykonaj masaż.  

3. Przygotuj 150 gram maski Mousse Di Mare All Uva dodając 10 – 30  kropli olejku eterycznego Essenza 

Di Vigna. Biorąc pod uwagę, że maska spowoduje lokalne podwyższenie temperatury, nie wolno jej 

nakładać na piersi oraz nogi od kolana w kierunku stóp. Na te miejsca należy zaaplikować maskę 

Cellulite Body-Mask. 

4. Nałóż miksturę na ciało pacjenta, owiń folią i pozostaw na 20 minut.  

5. Zakończ zabieg stosując UvaSlim, który pozostawi skórę zrelaksowaną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


